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Notulen MR vergadering woensdag 9 juni 2021 
 

 
Start vergadering om 1945 uur, Microsoft Teams 
 
notulist:  Sandra 
Aanwezig: Menno, Maike, Inge F., Elja, Patty, Maarten, Wim, Inge B., Mariska, Sandra 
(Hans en Eveline) 
Afwezig: Jolande, Martijn 
 
1. opening en overdracht voorzitterschap: 
Hans draagt het voorzitterschap over aan Maaike. 
 
 
2. vaststellen agenda 
 
3. welkom Inge en Mariska / afscheid Hans en Evelien  
Inge en Mariska stellen zich voor als nieuwe leden. Alle mr leden stellen zich voor. 
Hans en Eveline nemen afscheid. 
 
4. urenbesteding/onderwijstijd/vakantierooster 2021-22 
Wim licht toe: Kinderen krijgen 10 uur minder onderwijs in 8 jaar dan de inspectienorm 
(geldt niet voor de groepen 8 die nu van school gaan) met het nieuwe rooster dat volgend 
schooljaar ingaat.. Er zal in die 8 jaar ergens 2 dagen extra school gepland moeten worden 
i.p.v. bijvoorbeeld een studiedag. 
De 10 minuten inloop telt niet als lestijd. Deze tijd is wel echt nodig om alle  kinderen veilig 
op school te krijgen. 
Zijn het aantal werkdagen begin en einde van de week evenredig verdeeld na invullen 
studiedagen en verplichte vrije dagen (bij evenveel wtf)? Afgelopen jaar zat daar namelijk 
een groot verschil in.  
Vakanties worden landelijk bepaald, studiedagen zijn vrij in te plannen. 
Vanuit Edux gaan we volgend jaar werken aan ons aanbod/referentieniveau. Deze dagen 
staan al gepland. 
De groeps-/leerling- en rapportbesprekingen staan hier nog niet op om het overzichtelijk te 
houden. 
 
 
5. formatieplan definitief 2021-22 
Het formatieplan is een instemmings stuk voor het team en ter informatie voor de mr.  
De mr-personeelsgeleding is op de hoogte van het plan tot nu toe. Huidig formatieplan is 
nog niet klaar, er zijn nog plekken in te vullen. 



Er komen vier groepen 3 ipv. drie en er komt een achtste kleutergroep. We gaan van 25 
groepen naar 27. Twee groepen extra en een aantal pensionarissen maakt veel ruimte voor 
nieuwe leerkrachten. 
Extra ondersteuning e.d. wordt nog overlegd met pmr. 
Aan ouders wordt het nieuwe formatieplaatje in de voorlaatste (of de week ervoor) 
gecommuniceerd. 
 
6. indeling groepen 
Gezien het formatieplan nog niet definitief is, kan de indeling van de groepen ook nog niet 
worden gedeeld. 
 
7. andere rooster 
84,1% (456 stemmen) stemt voor het nieuwe rooster. 
15,9% (86 stemmen) stemt tegen het nieuwe rooster. 
Flinke meerderheid stemt voor het nieuwe rooster. De mr stemt hiermee in. 
Duidelijke communicatie naar ouders en de ervaring van de afgelopen periode met dit 
nieuwe rooster heeft gezorgd voor deze uitslag. 
De vraag vanuit het team of er gekeken kan worden naar de kleine pauze, of deze naar 
achteren geschoven kan worden en of er wellicht ook iets van surveillance rooster kan 
worden ingevoerd. Dit wordt meegenomen naar het team. 
Ook graag communicatie naar ouders over wat een gezonde lunch (eten en drinken, geen 
pakjes) is met eventueel een aantal voorbeelden. 
 
 
8. uitslag tevredenheidsmeter 
Leerlingtevredenheid: 8,3 
Oudertevredenheid: 7,5 
Met welk cijfer zijn we als school tevreden, wat willen we minimaal halen per onderdeel? 
Er is geen minimum opgesteld, maar we gaan wel kijken waar we aan kunnen werken als 
school. Het komt ook op de agenda van de directeuren van de inos scholen. Wim moet dit 
dan ook presenteren. 
Bij  ‘scholen op de kaart’ kunnen nieuwe ouders de scholen in de buurt vergelijken. 
De ambitie was om het gemiddelde cijfer boven de 7 te krijgen naar aanleiding van het 
vorige tevredenheidsonderzoek. 
 
9. Schoolscan 
Achterstanden/aandachtspunten voor onze school (cognitief en sociaal emotioneel) staan 
hierin vermeld. Voor onze school valt de achterstand reuze mee. 
Buiten deze scan hebben de leerkrachten kunnen aangeven welke kansrijke punten zij nog 
zien. 
Schoolbreed is het automatiseren achter gebleven. Dit is wel te verklaren i.c.m. het 
thuisonderwijs. Leerkrachten besteden aan het automatiseren ook veel tijd tussen de 
lessen door. 
 
10. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Inos heeft een powerpoint naar alle directeuren gestuurd om te delen met de mr. Wim 
highlight een aantal punten. 
We moeten een schoolplan maken a.d.h.v. de schoolscan om het geld, dat door het kabinet 
wordt vrijgemaakt, te besteden. 



Er zijn al gelden ingezet: -leertijdverlenging (groep 1 gaat nu ook op vrijdag naar school) -
klassenverkleining voor i.i.g. 2 jaar (vier groepen 3 ipv drie) -een extra kleutergroep bij de 
start van het schooljaar. 
In het vervolgplan komt ook meer te staan voor de groepen 4 t/m 8. 
Voor de groepen 8 volgend jaar is het wel fijn als de hulp snel ingezet kan worden gezien 
de planning van de eindtoets. 
 
 
11. rondvraag 
Communicatie over de nieuw gekozen mr leden moet nog naar ouders worden uitgezet. 
Hoe wordt het vergaderrooster van de mr afgestemd? Dat gebeurt dit jaar tijdens de 
laatste vergadering. Dat kan een vaste dag zijn of wisselend, wat men wenst.  
Hoe staat het met de verbouwing van het schoolplein? Wim heeft deze vrijdag overleg 
hierover. Beplanting komt sowieso in het nieuwe schooljaar. Er moeten nog afspraken 
omtrent de taken m.b.t. het bijhouden van de beplanting gemaakt worden. Wellicht 
kunnen de kinderen hier een rol in spelen. 
 
12. sluiting 
 
 
Volgende vergadering: dinsdag 6 juli 2021 


